
NEDERLANDSE GENEAWGISCHE VERENIGING 

MEDEDELINGENBLAD VAN DE AFD. ROTTERDAM EN OMSTREKEN 
Secretariaat: postbus 24182, 3007 DO Rotterdam 
Redactieadres: postbus 24182, 3007 DO Rotterdam 

JAARGANG 11 SEPTEMBER 1988 No. 3 

SECRETARIAATSWISSELING 

circa anderhalf jaar als secretaris van di Afdeling Rotterdam en omstreken ge
~1geerd te hebben, heeft de heer drs. P. de Ridders deze functie per 1 juli jl. 
neergelegd. De reden hiervoor was zijn vertrek naar Brabant, waar hij samen met 
zijn echtgenote van zijn pensioen gaat genieten. Het bestuur wenst beiden alle ge
luk toe in hun nieuwe woonplaats. 
Mevrouw Ingrid van Rijn, sedert februari van dit jaar gewoon bestuurslid, is be
reid gevonden het secretariaat op zich te nemen. Zij fungeert tevens als plaatsver
vangend afgevaardigde naar de Algemene Ledenvergadering. Het adres van het secre
tariaat is tijdelijk gewijzigd in dat van de redactie van "1340", nl.: 

postbus 24182, 3007 DD Rotterdam. M.R.D. 

CURSUS OUD-SCHRIFT 

De Gemeentelijke Archiefdienst van Rotterdam organiseert sedert jaren een cursus 
paleografie. Wanneer U deze leerzame avonden hebt meegemaakt en het gebodene goed 
hebt bestudeerd, zult ook U in staat zijn de oude handgeschreven teksten te lezen 
en te begrijpen. De eerstkomende studie-avonden, die op 14 september beginnen, 
zijn reeds volgeboekt. Het ligt in het voornemen van de Archiefdienst om in janu
ari 1989 weer een groep van 15 personen te vormen. 
U kunt zich reeds nu (onverplicht) aanmelden bij de heer van de~ Woel van de 
G.A.-dienst, tel. ·010-477.5166. De kosten bedragen ca. f 120.-, U krijgt het mate
riaal erbij geleverd. E.J.v.R. 

IN MEMORIAM 

Op 30 augustus jl. overleed na een langdurige ziekte in de leeftijd van 60 jaar 
de oud-secretaris van onze Afdeling, Mw. H. Monsma-Willems. Na in 1975 lid te 
zijn geworden van de N.G.V., werd aij op 7 maart 1977_gekozen tot secretaris van 
de Afdeling Rotterdam e.o. 
Mevrouw Monsma trad in deze functie op een moment dat de organisatie van het secre
tariaat nogal wat te wensen overliet en het is mede aan haar inspanningen te danken 
geweest dat de administratie alsmede de organisatie van lezingen weer in goede 
banen werd geleid. Zij had de intentie om in het voorjaar van 1986 terug te treden 
als bestuurslid om meer aandacht te kunnen besteden aan haar familie, maar in 
oktober 1985 traden de eerste tekenen van een slopende ziekte aan het licht en zag 
zij zich genoodzaakt om haar functie tussentijds neer te leggen. Haar interesse in 
de genealogie en de vereniging verzwakte echter niet (tot begin dit jaar kwam zij 
nog naar de lezingen) en was zoals altijd gekoppeld aan aandacht voor de mens ach
ter de genealoog. Wij zullen haar missen. 

Het Bestuur 
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AGENDA 

De bijeenkomsten hebben plaats in een zaal van de Rehobothkerk (zij-ingang), 
Noordsingel 90 te Rotterdam en vangen aan om 20.00 uur. Toegang vrij. 

18 oktober 1988 - dinsdag: MEVR. L. ABEN-NEDERPELD UIT NIJMEGEN met een lezing over 
genealogiebeoefening in het Nederlands-Duitse grensgebied.Spreekster is bestuurslid 
van de Afdeling Nijmegen en van de Bezirksgruppe Kleef, en toont o.a. aan, dat 
kunstmatige grenzen geen belemmeringen vormen voor de onderlinge betrekkingen. 

22 november 1988 - dinsdag: DHR. J.W. ZONDERVAN UIT VLISSINGEN met een lezing over 
de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek in Zeeland. 

17 januari 1989 - dinsdag: DHR. DRS. M.R. DOORTMONT UIT ROTTERDAM met een lezing 
over Nederlanders overzee: genealogisch onderzoek in koloniale archieven. Onze 
voorzitter geeft tijdens zijn lezing een beeld van het scala aan mogelijkheden van 
onderzoek in koloniale archieven in Nederland en buitenland. 

Het Bestuur 

ONZE OMLIGGENDE AFDELINGEN ORGANISEREN 

AFD. DELFLAND 

Woensdag 14 september 1988 spreekt dhr. Dr. J.N. Leget uit Oss over het onderwerp 
"Holland Gängerei" - emigratie uit Duitsland naar Nederland - in een zaal van de 
Remonstrantse Kerk, Oude Delft 102 te Delft. Aanvang 20.00 uur. 

Donderdag 27 oktober 1988 spreekt dhr. Drs. R.C.J. van Maanen uit Leiden, charter
meester aan het Gemeentearchief aldaar over zijn inventarisatie van het Stadsar
chief 1574-1816. Plaats van samenkomst: "De Koophandel", Beestenmarkt 26 te Delft, 
aanvang 20.00 uur. 

Donderdag 1 december vindt er te Zoetermeer een bijeenkomst plaats van de Afdeling 
Delfland, waarvoor nog geen spreker bekend was. Nadere informatie te betrekken bij 
het secretariaat van die afdeling: tel. 015 - 562109. 

AFD. 'S-GRAVENHAGE EN OMSTREKEN 

Dinsdag 27 september 1988 spreekt J.F. van der Horst over het verenigingscentrum 
te Naarden in Dienstencentrum Stervoorde, Dr. H.J. van Mooklaan l te Rijswijk, 
aanvang 19.45 uur. 

Dinsdag 25 oktober 1988 spreekt mevr. A.M. van Loo-Ditmar over Genealogisch Onder
zoek in Duitsland. Plaats en tijd samenkomst als boven. 

Dinsdag 29 november 1988 spreekt prof. Dr. M.J. van Lieburg over de betekenis van 
de medische geschiedenis voor de genealogie; plaats en tijd samenkomst als boven. 

AFD; WEST-NOORD-BRABANT 

Dinsdag 11 oktober 1988 spreekt de heer C. Hoeckx uit Huijbergen 
families tot ca. 1650". Deze lezing, die door dia's een en ander 
geeft een beeld van een West-Brabants dorp en de wijze waarop de 

~ 

over "Huijbergse 
zal belichten, 
bewoners leefden. 

Op dinsdag 22 november 1988 een samenkomst, speciaal voor leden die pas met genea
logie bezig zijn. Er zijn ervaren leden aanwezig die hen met raad en daad bij 
zullen staan. Tevens vinden bestuursverkiezingen plaats. 

Beide bijeenkomsten vinden plaats in het Mercury Hotel, Stationsplein 14 te Breda, 
en vangen aan om 20.00 uur. 

ONS VOORGESLACHT 

De Zuidhollandse vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" houdt op dinsdag 
8 november 1988 een genealogische avond voor allen die belangstelling hebben voor 
genealogie. Het programma luidt als volgt: 
- Inleiding door de voorzitter Mr. J.F.F. Lots. 
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Lezing van de heer J.W. Zondervan uit Vlissingen met als onderwerp "Oude familie
foto's en portretten". 

- Na de pauze (20.15-20.30 uur), een lezing van de heer B. de Keijzer met als on-
derwerp "Mogelijkheden voor genealogisch onderzoek in en om Rotterdam vóór 1600." 

Beide lezingen worden verlucht met dia's en na afloop is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. De avond is toegankelijk voor leden en niet-leden van Ons Voor
geslacht en vindt plaats in de Aula van het Gemeentearchief Rotterdam, Robert 
Fruinstraat 52 te Rotterdam, aanvang 19.30 uur. Red. 

LANDELIJKE COMPUTER-DAG NIJMEGEN 

De 4e landelijke genealogische computerdag te Nijmegen is verschoven van 5 naar 
12 november 1988. Nadere informatie is te verkrijgen bij het Secretariaat van de 
N.G.V. Computerdienst, Comeniushof 6 te 1216 HE Hilversum. E.J.v.R. 

GENEALOGICAL RESEARCH DIRECTORY 1989 

Yenals de zeven voorgaande jaren zal ook komend jaar weer een editie verschijnen 
van de Genealogical Research Directory. Dit is een uitgave waarin iedereen de namen 
van families op kan laten nemen, waarvan het onderzoek is vastgelopen, of waarover 
men gegevens wil verzamelen. Voor een ieder, die op genealogisch gebied internatio
naal bezig is een welkome mogelijkheid om wereldwijd kenbaar te maken, naar en op 
welke plaatsen men bepaalde namen zoekt. 
Behalve familienamen vindt men ook vele adressen van archieven, verenigingen e.d., 
ingedeeld per land. Deze uitgave is in 1981 in Australië gestart en bevatte in 1988 
meer dan 120.000 familienamen van 6170 inzenders, waaronder ondergetekende. De op
lage bedroeg ruim 10.000 exemplaren en had een omvang van 959 pagina's. 
De ingezonden namen worden in alfabetische volgorde opgenomen, bij elke naam wordt 
d.m.v. een nummer verwezen naar de adressen van de inzenders achter in het boek. 
In volgorde worden familienaam, periode, plaats, streek, pr9vincie en land vermeld. 
Op deze wijze wordt men in staat gesteld contact te krijgen met genealogen, die 
naar een bepaalde familienaam zoeken. Overigens is het op deze manier eveneens mo
gelijk erachter te komen in welke delen van de wereld bepaalde namen voorkomen. 
De oplage wordt verspreid over ca. 35 landen. 
De uitgav~ van 1989, die zich nogmaals verder uit zal breiden, kost f 55.-, inclu
sief opname van de inzending van 15 familienamen en verzendkosten. Meerdere opnamen 
van familienamen is mogelijk à f 1. 25 per naam. Inzendingen dienen te geschieden 
vóór 31 oktober 1988. Verdere inlichtingen en de inschrijfformulieren zijn te ver
krijgen bij de heer A.J. Witte, De Komme 3, 4421 ES Kapelle. Van de jaargangen 1983 
tot en met 1988 zijn op bovenstaand adres nog exemplaren verkrijgbaar. 

L.G. 

NIEUWE LEDEN 

In het afgelopen halfjaar mocht de Nederlandse Genealogische Vereniging een groot 
aantal nieuwe leden inschrijven, hetgeen toe te schrijven is aan de toegenomen 
belangstelling voor de genealogie. 
Bij onze Afdeling konden wij 42 nieuwe leden inschrijven, die wij hierbij van 
harte welkom heten. Wij hopen, dat ook zij de bijeenkomsten, die door onze Afde
ling regelmatig worden georganiseerd, zullen bijwonen. 
Tevens willen wij hen er op wijzen, dat van het in i983 verschenen jubileumboek 
"Van Verre en Nabij"nog een aantal exemplaren verkrijgbaar is. Dit boek is des
tijds samengesteld naar aanleiding van het 30-jarig bestaan (in 1982) van de 
Afdeling Rotterdam van de N.G.V.; de globale inhoud is als volgt: 

- Kwartierstaten Van den Bos(ch), Bot, Hol, In 't Hol, Van Rooij, Weda en 
Zwartjes; 

- Stamreeksen Boezel, Fijan (du Faijan), Leeflang, Mommaal, Van Pausé en 
Verboon; 

- (Fragment-) genealogiën Geerders en De Lange. 
Voorts een artikel van de hand van onze Afdelingsvoorzitter, drs. M.R. Doort-
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mont, over "Rijnmonders" in West-Afrika 1733-1872. 
De index bevat ruim 1600 familienamen. 
U ontvangt het boek na overmaking van f 25.- per exemplaar (incl. verzendkos
ten) op gironummer 5246157 t.n.v. Penningmeester afd. Rotterdam, E.J. van 
Rooij te Schiedam, onder vermelding van: "Van Verre en Nabij". 
Voorts zijn van voorgaande afleveringen van "1340" nog exemplaren tegen geringe 
vergoeding verkrijgbaar. Informatie hierover te betrekken bij het secretariaat. 

E.J.v.R. 

GENEALOGIE VAN DER ENDE (II) vervolg van pag. 19 

IVc DIRK van der Ende, 
ged. 's-Gravenzande 25-5-1727, begr. ald. 21-1-1803 (vlg. G.N. 1961 begr. 
17-9-1779), tr. ald. 3-12-1747 Cornelia Thomasse van Meurs, ged. 's-Graven
zande 9-5-1727, begr. ald. 7-2-1772, dr. v. Thomas van Meurs en Gerritje 
Bartendr. van Megchelen. 
Uit dit huwelijk, allen te 's-Gravenzande gedoopt: 
l. JANNETJE, ged. 12-5-1748. 2. ARIJ, ged. 26-10-1749. 
3. PIETER, ged. 15-8-1751. 4. MATJE, ged. 13-4-1755. 
5. THOMAS, ged. 10-9-1758, begr. ald. 12-10-1778. 
6. MARIA, ged. 16-3-1760, overl. ald. 19-11-1839, ondertr. ald. 15-2-1782 

Benjamin Boers, ged. 's-Gravenzande 12-12-1756, overl. ald. 5-9-1828, 
tuinder. 

IVd JAN PIETERSZ. van der Ende, 
ged. 's-Gravenzande 5-9-1728, begr. ald. 2-3-1808; tr. 's-Gravenzande 
27-2-1752 Jannetje Thomasdr. van Meurs, ged. 's-Gravenzande 27-11-1729, 
begr. ald. 12-4-1782, dr. v. Thomas van· Meurs en Gerritje van Megchelen. 
Landman te s-Gravenzande. Uit dit huwelijk: 
1. PIETER, ged. 's-Gravenzande 6-5-1753, jong overl. 
2. THOMAS, ged. 's-Gravenzande 10-9-1758, 1volgt Vd 
3. ARIJ, geb. 1758, volgt Ve 
4. DIRK, ged. 's-Gravenzande 5-8-1759. 
5. GERRIT, ged·. 's-Gravenzande 30-8-1761, volgt Vf 
6. CORNELIA/-LIS, ged. 's-Gravenzande 30-9-1764. 
7. PIETER, ged. 's-Gravenzande 19-3-1769, volgt Vg 

IVe GERRIT van der Ende, 
ged. 's-Gravenzande 1-1-1730, tr. Rozenburg 21-5-1752 Marijtje Arents Hoger
scheyd, dr. v. Arie Hoogerscheyd. 
Uit dit huwelijk: 
1. MACHTELT, ged. Schipluiden 2-7-1751. 
2. ARIJ, ged. 's-Gravenzande 19-9-1755. 
3. MATTJE, ged. 's-Gravenzande 29-10-1756. 
4. GERRIT, ged. 's-Gravenzande 17-2-1760. 
5. PIETER, ged. 's-Gravenzande 31-1-1762. 
6. PIETERNELLETJE, ged. 's-Gravenzande 14-7-1763. 

IVf KLAAS van der Ende, 
ged. 's-Gravenzande 29-7-1736, ondertr./tr. 's-Gravenzande 9-11-/25-11-1764 
Maartje Gerrits Vreugdenhil. 
Uit dit huwelijk: 
1. REINIER, ged. de Lier 17-11-1765. 
2. GERRIT, ged. 's-Gravenzande 24-6-1770, volgt Vh 
3. RIJNIER, ged. 's-Gravenzande 14-7-1776. 
4. CORNELIS, geb. Sandambacht, volgt Vj 

IVg ADAM van der Ende, 
ged. 1 s-Gravenzande 6-9-1744, over 1. ald. 5-2-1801; tr. 's-Gravenzande 
22-11-1778 Willemina Straatman. 

24 
Vermoedelijk kinderloos huwelijk(?). 



Vf 

Vg 

Vh 

Vj 

26 

man, slachter, schutter; tr. Naaldwijk 16-11-1822 Grietje Mostert, geb. 
Maasland 23-10-1798, overl. Maassluis 15-4-1878, dr. v. Gerrit Mostert, 
landbouwer, en Marijtje de Graaff. Uit dit huwelijk zes kinderen. 
7. JACOB, ged. 's-Gravenzande 8-11-1801. 
8. CORNELIS, ged. 's-Gravenzande 26-2-1804. 
9. JANNETJE, ged. '-Gravenzande 9-11-1806. 

GERRIT van der Ende, 
ged. 's-Gravenzande 30-8-1761, overl. Naaldwijk 29-9-1835, arbeider en aard
appelteler; tr. (1) 's-Gravenzande 17-7-1785 Bregje Franksdr. W~steyn, ged. 
Naaldwijk 15-6-1763, begr. ald. 26-9-1804, dr. v. Frank Arentse Westeyn en 
Cornelia Willemsdr. Vlierook; tr. (2) Cornelia Noordam, ged. Delft (OK) 
7-10-1766, begr. Naaldwijk 19-4-1811, dr. van Cornelis Noordam en Magteld 
Willemsdr. Stigter. 
Uit het eerste huwelijk, allen te Naaldwijk: 
1. JAN, ged. 2-10-1785. 2. CORi.~ELIA, ged. 26-11-1786. 
3. JAN, ged. 3-2-1788, overl. Naaldwijk 1-4-1844, tr, Naaldwijk 12-5-1816 

Josina Camfferman. 
4. JANNETJE, ged. 25-1-1789. 5. FRANCIJNTJE, ged. 21-11-1790. 
6. DIRKJE, ged. 5-2-1792, overl. Naaldwijk 1-7-1867, tr. Johannes Verheul. 
7. VRANK, geb. 3/ged.10-3-1793, overl. Naaldwijk 21-10-1830, tr. Naaldwijk 

15-8-1820 Neeltje Pas. 
8. ANTJE, geb. 17/ged. 22-2-1795. 

10. LEENDERT, geb. 22/ged. 27-5-1798. 
Uit het tweede huwelijk: 

9. MAGDALENA, geb. 16/ged. 22-1-1797. 
ll. LEENDERT, geb. 12/ ged. 15-11-1799. 

12. ARIJ, geb. Naaldwijk 21/ ged. ald. 28-6-1807, overl. Naaldwijk 18-2-1878, 
metselaar; tr. Naaldwijk 22-4-1837 Jacoba Camfferman, geb. Naaldwijk 
27-8-1813, overl. ald. 19-1-1885, dr. v. Aldrik Philippus Camfferman en 
Willemina Magerij. Uit dit huwelijk negen kinderen. 

PIETER van der Ende, 
ged. 's-Gravenzande 19-3-1769, tr. ald. 4-4-1790 Willemijntje Franke Westeyn, 
geb. Naaldwijk, dr. v. Frank Arentse Westeyn en Cornelia Willemsdr. Vlierook. 
Uit dit huwelijk, allen te 's-Gravenzande: 
1. JANNETJE, geb. 18/ged. 24-10-1790. 2. CORNELIA, geb. 2/ged. 5-2-1792. 
3. JAN, geb. 17/ged. 21-6-1795. 4. JANNETJE, geb. 10/ged. 18-12-1796. 

GERRIT van der Ende, 
ged. 's-Gravenzande 24-6-1770, koopman in aardappelen, tr. (1) Naaldwijk 
27-12-1789 Catharina Pieters Solleveld. 
Uit dit huwelijk: 
1. PIETER, ged. Naaldwijk 7-3-1790, bouwmansknecht, tr. Vlaardingen 16-11-

1814 Meynsje van der Klaauw, geb. 't Woudt 1-3-1789, dr. v. Jan Bruyn ,.~'l 

der Klaauw en Aagje Cornelisse Solleveld. Kinderloos huwelijk. 
2. LEENDERT, geb. 's-Gravenzande 23-2-/ ged. ald. 3-3-1793, overl. 1793. 
3. MAARTJE, geb. 's-Gravenzande 23-2-/ ged. ald. 3-3-1793, tweeling met 2. 
4. REINIER, geb. 's-Gravenzande 5-/ ged. ald. 9-8-1795. 
5. MAARTJE, geb. 's-Gravenzande 20-/ ged. ald. 25-11-1798. 
6. LEENDERT, geb. 's-Gravenzande 14-/ ged. ald. 22-12-1799. 

CORNELIS van der Ende, 
geb. Sandambacht, tr. (1) ca. 1795 Krijntje Jacobs Koppenol; tr. (2) 's-Gra
venzande 9-5-1802 Clazina Cornelisdr. Hogenraad, geb. Terheijde; tr. (3) 
's-Gravenzande 29-4-1810 Jannetje Valstar, wed. v. Lucas Vreugdenhil. 
Kinderen uit het eerste huwelijk, allen te "s-Gravenzande: 
1. MAARTJE, geb. 23-/ged. 24-4-1796. 2. NEELTJE, geb. 13-/ged. 18-6-1797. 
3. MAARTJE, ged. 24-7-1798. 4. KLAAS, geb. 15-/ged. 26-8-1799. 
uit het tweede huwelijk, allen te 's-Gravenzande: 
5. KLAAS, geb. 4-/ ged. 11-3-1804. 6. ARIJAANTJE, geb. 23-/ged. 30-6-1805. 
7. MAARTJE, geb. 6-/ged. 13-12-1807. 
uit het derde huwelijk: 
8. SIJPJE, geb. 's-Gravenzande 13-/ged. ald. 18-8-1811. J.B. 



GENEALOGISCH ONDERZOEK IN WEST-AFRIKA 

Beroepshalve heb ik een groot gedeelte van het afgelopen jaar in Nigeria (West
Afrika) doorgebracht en zowel als historicus als genealoog een studie gemaakt van 
het archiefwezen en de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek aldaar. 
Nigeria was tot 1963 een Britse kolonie, en derhalve voor genealogen niet van bij
zonder belang. Buiten een aantal zendelingen, dat vanaf het eind van de negentien
de eeuw in Nigeria werkzaam was, bestaan er nauwelijks genealogische banden tussen 
Nigeria en Nederland. Mocht een van uw voorvaderen echter rond het begin van deze 
eeuw voor de Nederlands-Hervormde zending werkzaam zijn geweest, dan zou het Nige
riaanse archief voor u van belang kunnen zijn; er bestaat een speciaal dossier 
m.b.t. de "Dutch Reformed Mission" dat loopt van 1922 tot 1954. Ik trof in de di
verse inventarissen tevens een juffrouw J. Veenstra aan die in 1919 toestemming 
krijgt als zendelinge het binnenland in te trekken alsmede een zekere J.M.F.J. de 
Haas, wiens initialen doen vermoeden dat wc hier te maken hebben met een katholie
ke missionaris. 
Genealogisch onderzoek in NigP.ria gaat zelden terug tot voor het midden van de ne
g~ iende eeuw. Rond 1840-1850 kwamen de Britten in Lagos aan om de slavenhandel 
t~nderdrukken en met hen vestigde de Anglicaanse missie zich in het gebied. 
Onder de eerste missionarissen was wonderlijk genoeg ook een Nederlander. Eugene 
C. van Cooten werd geboren rond 1820 (plaats onbekend) en was arts van beroep. Als 
zodanig had hij reeds ervaring opgedaan in Demarara (Brits-Guyana) voor hij in 
dienst trad van de Anglicaanse Church Missionary Society. Na een opleiding van 
twee jaar aan het Church Missionary College in Islington (Londen), vertrok hij 1n 
januari 1850 met zijn echtgenote Emily Primrose naar Badagry in het westen van 
Nigeria als zendingsarts en evangelist. Bijna direct na aankomst op 14 mei 1850 
bezweek zijn vrouw, waarschijnlijk aan malaria of dysenterie, ziektes die in het 
hete en vochtige klimaat endemisch waren en zijn. Nog geen jaar later, op 13 maart 
1851 gaf ook Eugene de geest. 
Anders dan in Nigeria is de Nederlaudse aanwezigheid in het nabijgelegen Ghana, de 
voormalige Goudkust, wel prominent geweest. Zoals de Veronica televisieserie "Ne
derlanders Overzee" deze zomer bij herhaling nog eens duidelijk maakte, hebben de 
Nederlanders zich in voorbije eeuwen op de meest uiteenlopende plaatsen op deze 
aardkloot gevestigd. Eén van die plaatsen was de Goudkust, waar het kasteel St. 
George d'Elmina in 1637 op de Portugezen werd veroverd. Tot 1872 zouden Nederlan
ders Elmina en een aantal kleinere plaatsjes langs de kust blijven bewonen en be
sturen. Veel bestuurlijke macht over de inheemse bevolking had men niet, maar de 
langdurige aanwezigheid van Nederlanders op de kust heeft een aantal onuitwisbare 
sporen nagelaten in de vorm van gebouwen, begraafplaatsen en vooral ook nageslacht. 
Indien men een voorvader in zijn of haar stamboom/kwartierstaat heeft, die bij de 
"Nederlandse Bezittingen ter Kuste van Guinea" heeft gediend, kan het meeste onder
zoek in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag verricht worden. Toen de Nederlanders 
dr 1st in 1872 aan de Engelsen overdeden, hebben zij namelijk de complete archie
v~eegenomen, welke naast het administratieve ook de archieven van de burgerlijke 
stand, rechterlijke en notariële archieven en het personeelsarchief omvatten. Voor 
een resultaat van onderzoek in deze archieven vergelijke men mijn artikel "Rijnmon
ders in West-Afrika, 1733-1872" in 'Van Verre en Nabij: Genealogische artikelen uit 
de regio Rotterdam' (Rotterdam, 1983), pp. 45-58. 
Onderzoek in Ghana is wel noodzakelijk als men op het spoor wil komen van het Gha
nese nageslacht van Nederlandse ambtenaren en soldaten en, voor de kwartierstaat, 
het Ghanese voorgeslacht van deze kinderen uit gemengde huwelijken. Vooral van be
lang is, bij gebrek aan officiële archieven, het onderzoek in familiearchieven. 
Dit natuurlijk voor zover deze bewaard gebleven zijn, wat lang niet altijd het ge
val is. In orale samenlevingen (samenlevingen zonder sch.ri ft) zoals de Wes tafri
kaanse is het instinct om te archiveren niet bijzonder ontwikkeld. Geschiedenis 
was en is meer een zaak van het geheugen; mondelinge overleveringen zijn dan ook 
een belangrijke aanvullende bron als men een genealogie wil opbouwen. Als voor
beeld kan hier Alex Haley's 'Roots' aangehaald worden waarin de auteur, afstamme
ling van Noordamerikaanse slaven, het dorp van zijn stamvader in de Gambia weet te 
traceren door vergelijking van mondelinge overleveringen. Zelf heb ik in Nigeria 
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een reconstructie gemaakt van de genealogie van de koningen van Oyo, door geschre
ve~ materiaal te vergelijken met de lofzangen op deze koningen die door de hof
historici van Oyo sinds eeuwen bewaard en ~oorverteld zijn. Natuurlijk dient men 
altijd voorzichtig te zijn met het voor waar aanvaarden van overleveringen (en dat 
geldt zowel in Afrika als in Nederland!), maar wanneer een overlevering gecontro
leerd kan worden aan de hand van geschreven bronnen kan zij vaak waardevolle aan
vullende informatie geven. 
Een verhaal apart is de staat waarin de archieven in zowel Nigeria als Ghana ver
keren. Zij die onderzoek hebben verricht in de archieven van de V.O.C. of W.I.C. 
in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag weten in welk een deplorabele staat som
mige stukken kunnen verkeren als gevolg van een jarenlange inwerking van het tropi
sche klimaat. Hetzelfde geldt in versterkte mate voor de archieven, die nu nog in 
de tropen liggen. Schimmel, insecten en rot zijn bijna niet te stuiten., vooral niet 
als men geen adequate .financiële middelen ter beschikking heeft om stukken te con
serveren en er een schrijnend gebrek is aan gekwalificeerd personeel. Het resultaat 
is dan ook dat veel materiaal snel verloren gaat en dat iedere onderzoeker er goed 
aan doet ter plekke zoveel mogelijk fotokopieën of microfilms te (laten) maken en 
zo een schaduwarchief op te bouwen. M.R.D. 

STICHTING ROTTERDAM 1990 

De viering van het 650-jarig bestaan in 1990 wordt voorbereid door een stichting, 
waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, het Rotter
damse bedrijfsleven en vertegenwoordigers uit de wereld van wetenschap en cultuur. 
Het bestuur staat onder voorzitterschap van burgemeester Dr. A. Peper. Vice-voor
zitter is Mr. R.P.M. de Bok, voorzitter van de Kamer van Koophandel. De overige 
acht leden zijn: gemeentesecretaris Mr. J.G. Bannink; de heer J.N.A. van Calden
borgh, directeur van Caldic Chemie B.V.; mevr. L. !burg, programmamaker bij de 
VPRO-radio; Mr. B. s'Jacob, lid hoofddirectie van de Bank Mees en Hope; Mr. G.Ch. 
Kok, voorzitter van de stichting Bevordering Volkskracht Rotterdam en vice-presi
dent van het Gerechtshof te 's-Gravenhage; Mr. F. Meeter, advocaat; prof. Dr. J. 
Sperna Weiland, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit; ir. P.O. Vermeulen, wet
houder en G. van Welsenes, managing-director van General Motors Nederland B.V. 
De uitvoeringsorganisatie van "Rotterdam 1990" staat onder leiding van de direc
teur, drs. A.Ch. Redelé. Manager beheer en organisatie is drs. C. Hoekwater. Hij 
coördineert de werkzaamheden van de diverse projectleiders die de organisatie van 
evenementen voor hun rekening nemen. 
Tussen nu en de start van de manifestatie in 1990 zal de "1990 Nieuwsbrief" infor
meren over alle festiviteiten die in voorbereiding zijn. Afhankelijk van de hoe
veelheid informatie verschijnt de Nieuwsbrief op A4 of A2-formaat. Het volgende 
nummer verschijnt binnenkort. Wie op de verzendlijst wil worden geplaatst, kan 
kontakt opnemen met de $tichting Rotterdam 1990, tel. (010) 417 3244 of 
417 3443. L.G._, 

VRAGEN 

Ieder lid van de Afdeling Rotterdam e.o. heeft de mogelijkheid in deze rubriek 
vragen te stellen van allerlei genealogische aard. Omdat de redactie de behan
deling niet tot haar taak rekent, worden de vragen te allen tijde voorzien van 
naam, adres en woonplaats van de vraagsteller. Een antwoord dient u dus altijd 
direct naar de vraagsteller te zenden. De vragen dienen, uitsluitend schrifte
lijk, gericht te worden aan: redactie "1340", postbus 24182, 3007 DD Rotterdam. 

52. VAN HEUKELUM/ DE BIE (BYE) 
Jan Claaszn. van Heukelum, overl. Middelharnis 23-4-1782, tr. ald. 1-4-1742 
Willemp·tje Geerit.sdr. de Bie/Bye, ged. Middelharnis 7-11-1711, overl. ald. 
19-11-1785, dr. v. Gerrit Willemse de Bie/Bye en Maria Teunisse de Blom(me). 
Gevr.: beider voorgeslacht. 

-P.J. Poldervaart, Lisstraat 76, 3202 JK Spijkenisse. 
HET VOLGENDE NUMMER VAN "1340" VERSCHIJNT IN JANUARI 1989 
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